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 2022فبراير  21ى، الموافقة على النشر ف2022يناير 20 استالم البحث فى

 لملخص العربىا
دور  التعرف علىبصفة رئيسية ستهدف هذا البحث ا

بتنفيذ الخدمات اإلرشادية  المتعلقالجمعيات التعاونية الزراعية 
 وذلك من خالل. شيخاعية المختلفة فى محافظة كفر الالزر 

لقة المتعالجمعيات لألنشطة  هذه التعرف على مستوى تنفيذ
من  الزراعيةاإلرشادية  والتعليميةالمادية الخدمات بمجاالت 

التعرف على المشكالت  وكذلك، وجهة نظر مديرى تلك الجمعيات
 خدماتهافى تنفيذ الجمعيات التعاونية الزراعية  التى تعوق أداء

من وجهة  المشكالتتلك ل اإلرشادية المختلفة، ودرجة إحتوائها
أهداف البحث تم اختيار عينة عشوائية ولتحقيق  نظر المبحوثين.

من  مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المحليةبسيطة من 
معادلة كريجسي  استخدامبالمحافظة ب المراكز الثالث المختارة

من  %70.5ل مبحوث بما يمث 103بلغ قوامها ومورجان، وقد 
استمارة  من خالل تم تجميع بيانات هذا البحثشاملة البحث. 

ستخدم فى تحليل او ستبيان بالمقابلة الشخصية للمبحوثين. اإل
المتوسط عدة أساليب إحصائية مختلفة تمثلت في  البيانات

والمتوسط الحسابي المرجح، ، والنسبة المئويةالحسابي، 
أن وكانت أهم النتائج ما يلي: . والمدى ،نحراف المعياريواإل 

ن الجمعيات بأفادوا من المبحوثين المديرين أ %68٪، و89.3
 فيمستوى منخفض ومتوسط  ذات التعاونية الزراعية المدروسة

الزراعية الخدمات اإلرشادية ا تبمجاال المتعلقة األنشطة تنفيذ
تبين  كما على الترتيب. ،اديةوالخدمات التعليمية اإلرشالمادية، 

احتل المرتبة األولي بمتوسط حسابي  الخدمات التعليمية تنفيذأن 
المادية في المرتبة  الخدماتدرجة، بينما جاء تنفيذ 1.45مرجح 

، من وجهة نظر درجة 0.93الثانية بمتوسط حسابي مرجح 
ر القصور فى أداء هنتائج أن أبرز مظاالأوضحت و  .المبحوثين

الخدمات اإلرشادية فى مجال توفير  ألدوارهاات التعاونية الجمعي
 الزراعية اصيلحمالسويق فى ت المادية، قد تمثلت فى المساهمة

لألعضاء تعاونيًا، والخدمات الخاصة  والمنتجات المختلفة
إستنباط سالالت جديدة وتوفير تقاوى محسنة لزيادة اإلنتاج ب

أما أبرز ، نة المضمونةتوفير سالالت الدواجن المحسو  ،الزراعى
حسب  -تلفقد تمث، رشاديةإل يمية الت التعاالنواحى القصور بالمج

رشاد التسويقى الزراعى، اإلهتمام باإل  فى نقص -الترتيب التنازلى
مجال المحافطة على الموارد و ، مجال تنمية الشباب الريفىو 

وأظهرت . مجال إدارة األعمال المزرعيةو  وصيانتها، رضيةاأل 
إنه على الرغم من أن أكثر من نصف المبحوثين  يضاً أئج النتا

فيذ مختلف تتعلق بتنبدرجة مرتفعة ٪( أقروا بوجود مشاكل 58)
درجة أن ، إال خدمات اإلرشاد الزراعي من قبل التعاونيات الزراعية

قرابة ثلثى تلك المشكالت المدروسة منخفضة، كما أفاد  احتواء
بحوثين ضعف ن وجهة نظر الموكان أبرزها م ،٪(66المبحوثين )

نقص  فضاًل عن ،وقصور إعداد وتدريب العاملين ،التنظيم
وفى ضوء مظاهر القصور  ضعف التنسيق.الميزانية والتمويل، و 

أمكن التوصل إلى بعض اإلستنتاجات السابق اإلشارة إليها، 
والتوصيات التي يمكن أن تسهم في النهوض بمستوى أداء 

، فى مل اإلرشادى التعاونى الزراعىلعل مسئولى هذه الجمعيات
  نطاق عمل كل جمعية.
خدمات لا، الجمعيات التعاونية الزراعيةكلمات دليلية: 

 محافظة كفر الشيخ، حتواءدرجة اإل ،الزراعيةاإلرشادية 

 ة البحثيةوالمشكل المقدمة
نموذج  الزراعية تعتبر التعاونياتعلى الصعيد العالمي، 
في تعزيز التنمية  محوريا   عب دورا  تنموي ناجح يمكن أن يل

. لذلك، بالدول النامية خصوصا  قتصادية، جتماعية واإلاإل
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للتركيز على أهمية  سنويا   ل  حتفاإصصت األمم المتحدة خ
 Egyptian Centre) هذا النموذج التعاوني ومناقشة سبل دعمه

of Economics Studies, 2021).  وتشير الخبرات المكتسبة
أن التعاونيات هي من بين الترتيبات المؤسسية  لىإ عالميا  

ن اإلنتاجية التي يمكن أن تساعد صغار المزارعين على تحسي
 Birthal etباإلضافة إلى تعزيز الخيارات لتسويق منتجاتهم )

al., 2005.)   
بالتعاون الزراعي منذ  إهتماما   أولت الدولة المصرية وقد

ن الجمعيات التعاونية ا بأمنه إيمانا   أوائـل القـرن الماضي
قتصاد الحر الزراعية تعتبر أحد الركائز األساسية فى ظل اإل

نتيجة تعثر خطط التنمية المصاحبة  ،عملية التنمية الزراعيةل
قتصادى والخصخصة، والتى أدت إلى لبرامج اإلصالح اإل

وزيادة معدل البطالة وخاصة البطالة الموسمية  زيادة الفقر
 كما تساهم (.2020 وأحمد،على ) يبالقطاع الزراع

 مهم ومؤثر في تنشيط المؤسسات التعاونيات الزراعية دور
التعليمية والبحثية واإلرشادية الزراعية، ومن ثم في تحقيق 

ومنافذ اتصالية  قنوات بإعتبارهاالتنمية الشاملة المنشودة، 
 إرشادية يتم من خاللها نشر األساليب والمستحدثات الزراعية

 ة والتسويقية،نياإلنتاجية واإلئتما ة، وتقديم الخدماتكاملالمت
التكنولوجيا  تعميمع نطاق نشر و والتي بدورها تعمل على توسي

  (.1995ي،) الخولالزراعية 
تنظم التعاونيات الزراعية بقانون  من الناحية التشريعية،و 

وبموجب  وتعديالته. 1980لسنة  122واحد وهو القانون رقم 
لتعاونية الزراعية بأنها "وحدات ن تعرف الجمعيات اهذا القانو 

جتماعية تهدف إلى  تطوير الزراعة في مختلف إقتصادية وا 
مجالتها وكذلك المساهمة في التنمية الريفية في مناطق 

جتماعيا   عملها، بهدف رفع مستوى أعضائها إقتصاديا   في  وا 
إطار الخطة العامة للدولة وتقديم الخدمات المتنوعة 

  (.2003ى، لزراععضائها" )قانون التعاون األ
في لتعاونية الزراعية مجالت أنشطة الجمعيات ا تتركزو 

حيث تقوم بتنفيذ ى مجال الخدمال هىو  ثالثة مجالت رئيسية

التركيب المحصولى وتطبيق سياسة مكافحة اآلفات، والقيام 
مستلزمات توزيع ، و بالتسويق التعاونى الحر للمحاصيل

 المجال اإلنتاجيو  .بعض السلع المنزليةالتسويق و اإلنتاج و 
نتاج البيض حيث يتم تسمين الدواجن وا والمناحل لعجول وا 

التعليمى المجال أما  .وغيرها من الصناعات الزراعية
 يةاإلرشادالتعليمية خدمات ال تقديم يتم حيثاإلرشادي 

  (.1995)عبداهلل، والتوعية المستمرة ألعضائه

دور تلك  2003راعى عام ن التعاون الز ولقد حدد قانو 
كمنظمة رسمية غير ساعية   لزراعيةاالتعاونية  الجمعيات

 المادية نقل الخدمات اإلرشادية للربح على فكرة المساهمة فى
شباع  ،المتمثلة فى المجال الخدمى واإلنتاجى لتلبية وا 
زمات اإلنتاجية لإحتياجات ومتطلبات أعضائها من المست

لبذور واألسمدة والكيماويات وغيرها، باإلضافة ا الزراعية من
تخطيط وتنفيذ المشروعات ى مجال تقديم خدمات فإلى 

توفير و  ،قتصاديةإلمكانياتها اإل المحلية اإلنتاجية طبقا  
فضال  عن خدمات  ،الحيوانية المحسنةو  النباتية اللتالس

متنوعة تشمل توريد المدخالت والمتطلبات واإلنتاج والحصاد 
 ،وخارجيا   والتصنيع والمبيعات والتسويق والتوزيع محليا  

بتوفير اآللت الحديثة  الميكنة الزراعية تخداماسخدمات و 
المساهمة في أداء الخدمات العامة و  ،لمختلف العمليات

إلى جانب  ،ألعضائها بالتعاون مع األجهزة المختلفة
ى، عاالتعاون الزر )قانون  المساهمة في تنظيم زراعة األرض

الذى يسعى الزارعى ويتسق ذلك مع دور اإلرشاد . (2003
الزراعية على أسس  ستوى الجدارة والكفاءة اإلنتاجيةم إلى رفع

أحد المبادئ  -فى نفس الوقت –إقتصادية، ويعكس ذلك
األساسية للعمل اإلرشادى الميدانى وهو "ضرورة توفير جميع 

شاذلى، لا) الزراعى مستلزمات القيام بالعمل اإلرشادى
2002). 

عاونية الزراعية وبنفس القدر من األهمية، فإن الجمعية الت
من خالل  للقيام بدور تعليمى إرشادىامة هأحد المنافذ ال مثلت
 ،من زوايا أخرى ارعينلمز لرشادية اإلمية ليالتعات الخدم نفيذت
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 نفيذتلك الجمعيات لت مهمةحيث إنه يصعب الفصل بين 
فى تقديم النصائح  هاودور  ،راعيةنتاجية الز إلخدمات اال
حقيق لت الخدمات هذهاألمثل ل خدامستالالزمة لالرشادية اإل
، سواء فيما (Swanson, 1997) ا بصورة فعالةهستفادة منإلا

رات الضرورية الخاصة هابالمعارف والم مهبإمدادق ليتع
وذلك عن طريق  نتاجية الزراعيةاإلية لف مراحل العملبمخت

اإلنتاج وتنمية معارفهم فكريا  فى مجالت ريب، التعليم والتد
سات ر والتسويق واإلدارة المزرعية، وأفضل الممايط طوالتخ

ثقافة العمل الجماعى  باإلضافة إلى نشر ،نالزراعية للتخزي
عملية إتخاذ القرارات ذات الصلة بمشاكلهم  المنظم فى مجال

(، 2011بسيونى، ال (، (2011القادر، عبد ) المحلية
 .(2012ناصر، )

ديات من أهمها سيادة وتواجه التعاونيات العديد من التح
 هالوظائف هافى مستوى أدائ اإلدارة البيروقراطية، مع تدنى

 1980و قانون التعاون الزراعى لعام لخصوصا  فى ظل خ
 (.1994عون، )دعم الجمعيات التعاونية  لىمن النص ع

 Algzar السابقة العديد من الدراسات أشارتوفى هذا اإلطار 

et al., 2008))، ( ،2011عبد القادر) ،(2012، ناصر)  إلى
 وسوء جودة الخدمة وجود قصور في أداء التعاونيات الزراعية

سواء من حيث تقديم خدمات اإلنتاج الزراعي ومتطلبات  بها
 كذلكتوصيات اإلرشادية للمزارعين. الالتسويق أو من حيث 

اونيات في أداء ن دور التعالدراسات أتلك أوضحت نتائج 
الوعي  د من المشاكل أهمها ضعفالعديبرسالتها مرتبط 

تدريبية البرامج ال عدم كفايةالتعاوني لغالبية األعضاء، 
لدى الكثير منها  اإلفتقارضعيفة،  أساسيةلألعضاء، بنية 

بعض  أظهرت كما .الفنية واإلدارية الحديثة لتجهيزاتإلى ا
( 2014) خرونالهباء وأل دراسة الدراسات ذات الصلة مث

اإلرشادية الزراعية التى يتم تنفيذها من ة األنشطة يمحدود
من أهمها التسويق و  ،خالل الجمعيات التعاونية الزراعية

نشاء الروابط التسويقية لبعض منتجات األعضاء،  التعاونى وا 
تخطيط وتنفيذ بعض المشروعات اإلنتاجية الداجنية و 

كنة الزراعية ألعضاء الجمعية، وتوفير المي توفيرو والحيوانية، 
 زمات اإلنتاج الزراعى.مستل

كما أبرزت بعض الدراسات وجود ضعف فى أداء 
الجمعيات التعاونية الزراعية فى تحقيق أهدافها اإلقتصادية 

التى والتنظيمية  اإلداريةواإلجتماعية لوجود بعض المعوقات 
إنعدام ثقة مثل  اديةعلى تنفيذ األنشطة اإلرش اتحد من قدرته

ضعف البنية األساسية لعمل الجمعية و ، ياتالزراع فى التعاون
نقص برامج و من أراضى فضاء، مخازن، أصول أخرى، 

ضعف الحوافز واألجور و التدريب التعاونى وعدم تحديثها، 
ضعف ة إلى فإضانخفاض الكفاءات اإلدارية، ا  و للعاملين، 

ت العمومية ات الميزانيا، وغموض بيانالممارسات الديمقراطية
هتمام من قبل مجلس اإلداره عدم اإلو ، ءلغالبية األعضا

 فتحى)  بالقيام بالخدمات والمهام التى يحتاجها األعضاء
 .(2020 )على وأحمد، ،(2015وكشك، 

وبناء على ماسبق وما تم مالحظته من أوجه قصور  
وضعف الجمعيات التعاونية الزراعية فى أداء الخدمات 

قيق التنمية الريفية رشادية للزراع،  ونقص إسهاماتها فى تحاإل
فى مناطق عملها، ومن ثم عدم القدرة على الدخول فى 
منافسة متكافئة مع القطاع الخاص الذى يسعى إلى التحسين 
والتطوير المستمر فى معارف ومهارات الزراع وبما يتمشى 

مية هذا مع طبيعة كل منطقة والنشاط اإلنتاجى لها، تأتى أه
وجه قصور تلك الجمعيات البحث فى محاولة للوقوف على أ

فى تنفيذ الخدمات اإلرشادية الزراعية من وجهة نظر مديرى 
التي قد تتعلق المشاكل  تلك الجمعيات، والتعرف على أهم

القصور، مع التركيز على المشكالت اإلدارية التي تؤثر  بهذا
   التغلب عليها.على فاعلية وكفاءة هذه المنظمات ومدى 
 األهداف البحثية

جمعيات لدور ا التعرف على البحثف الرئيسى لهذا الهد
 الزراعيةالخدمات اإلرشادية  تنفيذ فى التعاونية الزراعية

ر الشيخ، ويتحقق هذا الهدف الرئيسى من خالل حافظة كفمب
 تحقيق األهداف الفرعية التالية:
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 ونية الزراعيةتنفيذ الجمعيات التعا مستوىعلى  تعرفال (1
من  الماديةشادية خدمات اإلر ال بمجالالمتعلقة نشطة ألل

 مديرى تلك الجمعيات.وجهة نظر 

تنفيذ الجمعيات التعاونية الزراعية  على مستوى التعرف (2
 شاديةاإلر  التعليمية خدماتبمجالت الالمتعلقة نشطة ألل

 مديرى تلك الجمعيات.من وجهة نظر 

الجمعيات  وقتعلتي هم المشكالت اعلي أالتعرف  (3
ودرجة ، تنفيذها لخدماتها الرشادية فى الزراعيةالتعاونية 

مديرى من وجهة نظر تلك المشكالت  احتواءقدرتها على 
 تلك الجمعيات.

 اإلطار النظرى
 -1 مفاهيم التالية:وال بالعناصر بحث الحالىإستعان ال
 -3إلرشادية، يمية الة التعليالعم عناصر -2مفهوم الدور، 
 .معيات التعاونية الزراعيةجلل رية األساسيةالوظائف اإلدا

 الدورأوالً: 

يعتبر مفهوم الدور من المفاهيم المستخدمة بكثرة في 
تختلف ، متنوعة له اآلونة األخيرة، حيث توجد عدة تعريفات

حيث ، جتماعيةهتمامات وآراء المهتمين بالدراسات اإلإل وفقا  
 ر من مظاهر البناءمصطلح الدور كمظه استخداميتم 

مجموعة من السمات ب يتميزلجتماعي على موقف محدد ا
حد ما لتقييم معياري إلى الشخصية واألنشطة التي تخضع 

. كما (2002 ،)أبو العينين الموقفمن قبل الموجودين في 
نشطة والمهام المتوقعة من يعرف الدور على أنه "مجموعة األ
نو   شاغل الوظيفة فى جماعة معينة".  قد، من ذلك طالقا  ا 

إستندت الدراسة إلى مفهوم الدور على النحو المبين للتعرف 
 -1كل من : نفيذفى تالزراعية  الجمعيات التعاونيةعلى دور 

المتمثلة فى المجال الخدمى الخدمات اإلرشادية المادية 
ة فى لالمتمث الخدمات التعليمية اإلرشادية -2 ،واإلنتاجى

 هناكو . اراتهالمو  ، Technicalالفنيةالمعارف مثل المعارف 
 الخدمات اإلرشاديةعالقة قوية وتداخل كبير بين كل من ا

تتطلب المعرفة  ماديةال الخدماتعظم افم. التعليميةاو المادية 

ل سيما ل. هذه المنتجات بشكل فعا استخدام حتى يمكن فنيةال
يالحظ أن لإلرشاد الزراعي العام أو ، في البلدان النامية

 خصسواء فيما ي ،تنفيذ هذه المهمة لحكومي دور رئيسي فيا
ها، استخدامكيفية و  هاوشرح المادية لخدمات اإلرشاديةتوزيع ا

التي يحتاجها  بالخدمات التعليمية اإلرشاديةأو فيما يتعلق 
المزارعون في مجال عمليات اإلنتاج الزراعي، النباتي 

الزراعية هي  فإن التعاونيات لذا ،والحيواني على حد سواء
الرئيسية لإلرشاد الزراعي في القيام بهذه المهام  داةاأل

 .(2015وكشك،  فتحى)  اإلرشادية
 رشاديةإل مية اليية التعل: عناصر العمنياً ثا

منها:  تتضمن العملية التعليمية اإلرشادية عدة عناصرأساسية
 Program Areasرشادى اإلالعمل البرنامج أو ت لمجا -1

مختلفة يمكن أن ينطوى عليها ام جالت إهتمتم تحديد م
وأبرزها: الكفاءة في  البرامج اإلرشاديةو  محتوى األنشطة

اإلنتاجية الزراعية، والمحافظة على األراضي الزراعية 
والكفاءة في التسويق، والحفاظ على البيئة، وتنمية  ،وصيانتها

دارة أعمال المزرعة والمنزلو ، الريفى شبابال محمد، ) ا 
عن ما Prins and Brendaly (2010)  بر. كما يع(2017

يعرف بمجال "تنظيم المجتمعات المحلية ألغراض تنموية"، 
المعنية باإلرشاد الزراعي  كأحد مجالت التدريب األساسية

 .وتعليم الكبار بشكل عام
 (2009 فتحى،(     Processes جراءاتإلات أو اليالعم -2

يمية بشكل عام ة التعليزة للعمليمثالثة عناصر م تحدد
 هي:و الزراعي ى اإلرشاد ها في مجال التعليماستخدامويمكن 
: تتعلق بكيفية تنظيم الناس للقيام  Method لطريقةا -أ

مقابالت شخصية،  ،تدريبهناك طرق فردية )ف بنشاط تعليمي
 ،مجموعات نقاشوتوجيه أثناء العمل(، وهناك طرق جماعية )

 الوسيلة أو -ب ات(.دو ات، نجتماعإ ،ورش عملمحاضرات، 
 تزويد معارف: وتنطوى على أساليب  Meansاألسلوب الفنى

الندوة(، وأساليب إكساب مهارات مثل  ،محاضرةال ،)المناقشة
مشاهدة الطريقة(، وأساليب تغيير من خالل )اإليضاح العملى 
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مشاهدة النتائج(، من خالل اإلتجاهات )اإليضاح العملى 
مناقشة لحل مشكلة مجموعة لومات )وأساليب تطبيق المع

: وهى تدعم وظيفة  Aidsألجهزة والمعيناتا -ج (.معينة
 ،األفالم، التليفزيون)مثل  الطرق واألساليب المستخدمة

وقد تم اإلستعانة  .التوضيحية(الرسوم  ،اإلضاءة ،الراديو
مناقشة وضع و بمكونات العملية التعليمية اإلرشادية عند 

جمعيات التعاونية الزراعية ال تلكلرشادى الدور التعليمى اإل
 محل الدراسة.

جمعيات التعاونية ثالثًا: الوظائف اإلدارية األساسية لل
    الزراعية

الجمعيــــات التعاونيــــة الزراعيــــة يمكنهــــا اإلســــهام فــــي حــــل 
بعــض التحــديات التــي تواجــه اإلصــالح اإلرشــادي فــي مصــر، 

اإلســهام فــي  مــن خــالل تفعيــل دورهــا اإلرشــادي، حيــث يمكنهــا
عضــاء أحــل مشــكلة تقكــل قــوي نقــل المعرفــة مــن خــالل قيــام 

الجمعيــات بالــدور اإلرشــادي كقــادة ريفيــون  تلــكمجلــس إدارات 
نـــواع الـــزراع بـــالقري والعـــزب والكفـــور أمنتخبـــون لتمثيـــل كافـــة 

ـــــات بطريقـــــة كـــــف وفعالـــــة،  ءوالنجـــــوع فـــــي إدارة هـــــذه الجمعي
حلول المناسبة لهـا مـن وقيامهم بنقل المشاكل التي تواجههم وال

خــالل التواصـــل اإلرشــادي مـــع الجهــات المعنيـــة، ومــن خـــالل 
ــــرامج  ــــيم الب ــــذ وتقي ــــاء وتخطــــيط وتنفي ــــي بن إســــهام األعضــــاء ف

 (.2016،فايــــدعتمــــان و اإلرشــــادية الموجهــــة لهــــؤلء الــــزراع ) 
ــــة  ــــة الزراعي ــــات التعاوني ــــام الجمعي ــــى أن قي وتجــــدر اإلشــــارة إل

أعـاله يتطلــب تحقيــق الوظــائف بوظائفهـا علــى النحــو المــذكور 
اإلدارية األساسية المتفـق عليهـا فـي علـم اإلدارة، بحيـث يمكـن 
الحفـــــاظ عليهـــــا كمنظمـــــات محليـــــة مثـــــل المنظمـــــات األخـــــرى 

تلــــك الوظــــائف اإلداريــــة  تضــــمنوتالمعنيــــة بالتنميــــة المحليــــة. 
  التنســـيق  ، Organizingالتنظـــيم ، Planning التخطـــيط

Coordination ،  ين لعــداد العــامإختيــار واStaffing ، هوالتوجيــ 
Directing ، ووضـع الميزانيـة Budgeting  .(Waldron et al., 

ســتعانت (1997 تلــك الخلفيــة عــن الوظــائف بالحاليــة الدراســة  وا 
تعــــوق الجمعيــــات اإلداريــــة التــــى مشــــاكل التصــــنيف ل اإلداريــــة

توائهـــا للتغلـــب إح مـــدىالتعاونيـــة الزراعيـــة فـــي أداء مهامهـــا، و 
 .هاعلي

 الطريقة البحثية
 جھعلى المنالبحث الحالى فى تصميمه وتنفيذه إعتمد  
 الوصفيةالذى يأخذ الصورة  Inductive Approach ستقرائىاإل

Descriptive Study  دافھفى أحد جوانبه ومكوناته لتحقيق أ 
 .البحث

 المتغيرات البحثية:
الخصائص  بعض -1 :لت متغيرات هذه الدراسة فىتمث

ك لتعبر تية، و بالجمعيات التعاونية الزراعة للمديرين ليهيالتأ
 ،الخبرة الوظيفية، التعليمىالسن، المؤهل  عن الخصائص

 الجمعيات التعاونية الزراعيةدور  -2 .التدريب أثناء الخدمة
نشطة الخاصة بكال  من مجالت الخدمات األ الخاص بتنفيذ

تواجد  -3دية. لتعليمية اإلرشاوالخدمات ا اإلرشادية المادية
 تنفيذها فىالجمعيات التعاونية الزراعية  تعوقالمشكالت التي 

قدرتها على الزراعية المختلفة، ودرجة  اإلرشاديةلخدماتها 
 تلك المشكالت. احتواء

 :للمتغيرات البحثية اإلجرائية التعاريف
الخدمات تنفيذ ب خاصالالجمعيات التعاونية دور  -1

: ويقصد بها في هذا المختلفة عيةالزرا المادية يةاإلرشاد
لألنشطة التعاونية الزراعية  اتالبحث درجة تنفيذ الجمعي

قيس هذا و بمجال الخدمات اإلرشادية المادية، الخاصة 
الخدمات اإلرشادية يمثلون  نشاط 18 من خالل المتغير
وللتعرف علي درجة تنفيذ كل نشاط من أنشطة  ،المادية

المبحوث أن يحدد رأيه  من طلب ات اإلرشاديةهذه الخدم
 ،(ل تنفذتنفيذ ) كبيرة، متوسطة، منخفضة،الفي درجة 

، صفر( 1، 2، 3وقد أعطي للمبحوث الدرجات التالية )
التى  الدرجاتوبمحصلة  .ستجابته علي الترتيبوفقا  إل

المتعلقة بمجالت  ةلجميع األنشط حصل عليها المبحوث
نظير إستجاباته  المدروسة الماديةخدمات اإلرشادية ال

الجمعيات تم تحديد دور تلك  للعبارات المشار إليها سابقا  
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-صفربين ) المدى النظرىتراوح  الزراعية. وقد التعاونية
( درجة، 40 -4وتراوح المدى الفعلى مابين ) ،( درجة54
 تصنيف المبحوثين وفقا  لهذا المدىعلي ذلك تم  وبناء  
النسبية ي األهمية وللتعرف عل فئات.إلى ثالث  الفعلى
أنشطة الجمعيات التعاونية من  لتنفيذ كل نشاط وفقا  

فقد تم حساب المتوسط الحسابي  الزراعية محل البحث
المدروسة وذلك بحساب تكرارات كل  لألنشطةالمرجح 

ثم ضربها في األوزان المقابلة لها، وبعد ذلك  نشاط
حجم العينة  ثم تم قسمة الناتج علي ،جمعت معا  

 (. 2009يد،)الس

 الخدماتتنفيذ الخاص بالجمعيات التعاونية دور  -2
: ويقصد بها في المختلفة الزراعية اإلرشادية التعليمية

 التعاونية الزراعية اتهذا البحث درجة تنفيذ الجمعي
. اإلرشاديةالتعليمية  ت الخدماتبمجال لألنشطة الخاصة

ات الخدم يمثلون شاطن 20 من خالل قيس هذا المتغيرو 
نشاط كل وللتعرف علي درجة تنفيذ عليمية اإلرشادية، الت

طلب من المبحوث  هذه الخدمات اإلرشاديةمن أنشطة 
تنفيذ ) كبيرة، متوسطة، الأن يحدد رأيه في درجة 

وقد أعطي للمبحوث الدرجات التالية  ،منخفضة،ل تنفذ(
 .ستجابته علي الترتيب، صفر( وفقا  إل1، 2، 3)

التى حصل عليها المبحوث لجميع  الدرجاتوبمحصلة 
اإلرشادية التعليمية خدمات المتعلقة بمجالت ال األنشطة

المدروسة نظير إستجاباته للعبارات المشار إليها سابقا  تم 
تراوح  الزراعية. وقد الجمعيات التعاونيةتحديد دور تلك 
وتراوح المدى  ،( درجة60-صفربين ) المدى النظرى

علي ذلك تم  وبناء  ( درجة، 54 -3على مابين )الف
إلى ثالث  الفعلى تصنيف المبحوثين وفقا  لهذا المدى

لتنفيذ كل نشاط  وللتعرف علي األهمية النسبية وفقا   فئات.
فقد  ،من أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية محل البحث

 .تم حساب المتوسط الحسابي المرجح لألنشطة المدروسة

الجمعيات التعاونية  وقتعالمشكالت التي تواجد  -3
ويقصد بها في : اإلرشاديةلخدماتها  تنفيذها فىالزراعية 

المتعلقة بتنفيذ اإلدارية هذا البحث درجة وجود المشكالت 
 الجمعيات التعاونية الزراعية ألنشطتها المختلفة من عدمه

بمبني الخاصة مشكالت لل، باإلضافة (مشكلة 11)
وللتعرف علي . (مشكالت 9) نية الزراعيةالجمعية التعاو 

 تعوقالتي المشكالت  هذه درجة تواجد كل مشكلة من
لخدماتها  تنفيذها فىالجمعيات التعاونية الزراعية 

درجة طلب من المبحوث أن يحدد رأيه في  ،اإلرشادية
كبيرة،  )تواجد كل مشكلة من المشكالت المدروسة 

أعطي للمبحوث وقد  ،(غير موجودة متوسطة، منخفضة،
فر( وفقا  لستجابته علي ، ص1، 2، 3رجات التالية )الد

التى حصل عليها المبحوث الدرجات وبمحصلة  .الترتيب
نظير إستجاباته للعبارات المشار إليها سابقا  تم تحديد 

المدى تراوح  . وقددرجة تواجد المشكالت المدروسة
 ، وتراوح المدى الفعلى( درجة60-صفربين ) النظرى
تصنيف علي ذلك تم  وبناء  ، رجة( د54 -6مابين )

 .إلى ثالث فئات الفعلى المبحوثين وفقا  لهذا المدى
لدرجة التواجد لكل  وللتعرف علي األهمية النسبية وفقا  

فقد تم حساب المتوسط الحسابي  ،مشكلة من المشكالت
 .المرجح للمشكالت المدروسة

ت التعاونية الجمعيا تعوقالمشكالت التي  احتواء -4
: ويقصد بها في اإلرشاديةلخدماتها  تنفيذها فىعية الزرا

لمشكالت الجمعيات الحلول  ايجادهذا البحث درجة 
، لخدماتها الرشادية والتى تمنع تنفيذهاالتعاونية الزراعية 

طلب من المبحوث أن يحدد رأيه في درجة  ولتحقيق ذلك
، تفعةمر كل مشكلة من المشكالت المدروسة ) احتواء

( وأعطي للمبحوث الدرجات منعدمةفضة، متوسطة، منخ
. ، صفر( وفقا  لستجابته علي الترتيب1، 2، 3التالية )

التى حصل عليها المبحوث نظير الدرجات وبمحصلة 
إستجاباته للعبارات المشار إليها سابقا  تم تحديد درجة 

بين  المدى النظرىتراوح  المشكالت المدروسة. وقد احتواء
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 -6دى الفعلى مابين )وح الم، وترا( درجة60-فرص)
وفقا   تصنيف المبحوثينعلي ذلك تم  وبناء  ( درجة، 50

وللتعرف علي  .إلى ثالث فئات الفعلى لهذا المدى
لكل مشكلة من  حتواءلدرجة اإل ا  وفقاألهمية النسبية 

فقد تم حساب المتوسط الحسابي المرجح  ،المشكالت
 .للمشكالت المدروسة

 ة البحث: منطق
 افظة كفر الشيخ كمنطقة إلجراء هـذا البحـثمحار ختيإتم 

وتضــــم عشــــرة ، مــــن أكبــــر المحافظــــات الزراعيــــة وذلــــك ألنهــــا
 ،ومطـــوبس ،وفـــوه ،ودســـوق ،مراكـــز إداريـــة هـــي: كفـــر الشـــيخ

. وســـيدي ســـالم ،وبلطـــيم ،والريـــاض ،وبـــيال ،والحـــامول، وقلـــين
ــــــاتويوجــــــد بكــــــل مركــــــز إداري عــــــدد مــــــن  ــــــة  الجمعي التعاوني

ختيرت ثالثة مراكز إدارية تضم أكبر عـدد مـن إوقد . الزراعية
،  (جمعيــــة 53) الجمعيــــات التعاونيــــة الزراعيــــة فكانــــت دســــوق

  (.جمعية 42) سالم ، وسيدي(جمعية 51)وكفر الشيخ 
 شاملة وعينة البحث:

 بالمراكز اإلدارية الجمعيات التعاونية الزراعيةتم حصر 
 146 البحثحيث بلغت شاملة ، محافظةبال مختارةالثالثة ال
عينة عشوائية بسيطة  إختيارتم قد و  .تعاونية زراعية جمعية

 .Krejcie and Morgan) ة كريجسي ومورجانمعادل استخدامب

جمعية تعاونية  103 البحثعينة  وبالتالى بلغ حجم ،(1970
 103ليمثلوا  الجمعياتستبيان مديري هذه إ، وتم زراعية

 .حوثا  مب
  :ع البياناتيجمأسلوب ت
 بالمقابلة إستمارة اإلستبيان استخدامالبيانات ب جمعتم 

الفترة من أوائل شهر مارس حتى  الشخصية للمبحوثين خالل
ستمارة على شتملت اإلاوقد  .2019نهاية شهر سبتمبر 

األولى منها بالتعرف  ختصتإ ؛ثالث مجموعات من األسئلة
الخاصة بمجالت  ات التعاونية الزراعيةأنشطة الجمعيعلي 

ثانية ال ، وتناولت المجموعةلماديةخدمات اإلرشادية اال
الخاصة  التعاونية الزراعيةالتعرف علي أنشطة الجمعيات 

علي لثة وركزت الثا ،اإلرشاديةالتعليمية بمجالت الخدمات 
الجمعيات التعاونية الزراعية وتؤثر المشكالت التي تواجه 

وقد  .هذه المشكالت احتواء درجةو  ائها ألنشطتهاعلي أد
خالل ستمارة من على هذه اإل Pre-test اختبار مبدئيأجرى 

ممن لم يتم إختيارهم فى عينة  مديرا   20 عددتطبيقها على 
للتأكد من وضوح األسئلة وتفهمها لدى هذه المجموعة ، البحث
أصبحت  حتىتم إجراء بعض التعديالت و  ،المديرينمن 
ستمارات ميع اإلستيفاء جإوتم ، ستمارة في شكلها النهائياإل

 ٪.100من المبحوثين بعينة الدراسة بنسبة 
 :تحليل البيانات أسلوب

أساليب عدة  استخدام تمفى ضوء أهداف البحث 
 ،النسبة المئوية، و المتوسط الحسابيفي: تمثلت  إحصائية

والمدى  ،رينحراف المعياوالمتوسط الحسابي المرجح، واإل
 استخداموذلك ب ،البياناتكأدوات لبيان مدلولت توزيع 

 (.SPSSللعلوم اإلجتماعية )البرنامج اإلحصائي 

 النتائج ومناقشتها
  :نييزة للمبحوثلممصائص الخابعض : الً أو 

أكثر من ثالثة أرباع المديرين أوضحت النتائج أن  
عون فى الفئة ( بالجمعيات التعاونية محل الدراسة يق79%)

تلك ب (%67) رينالمدي ثلثىقرابة أكثر، و فسنة  50العمرية 
وم زراعى أو تجارى، وحوالى لالدراسى دب هلهملجمعيات مؤ ا

ى درجة البكالوريوس لون علالمبحوثين فقط حاص من 33%
أن سنوات الخبرة الوظيفية  من رغمعلى الو  (.زراعة أو تجارة)

أن الغالبية العظمى  لإ سنة 22إلى  10قد تراوحت ما بين 
دورات  لم يتلقوا %80دراسة محل ال مديرى تلك الجمعياتمن 

 .همفترة خدمت اللخ فى مجال اإلرشاد الزراعى تدريبية
لخدمات تنفيذ افى الزراعية  الجمعيات التعاونيةدور   : ثانياً 

 :من وجهة نظر المبحوثين اإلرشادية الزراعية المختلفة
التعاونية  اتدور الجمعيعن المبحوثين  ءأراتم دراسة 

ق المجموعة لنشطة. تتعاألتين من الزراعية فى ضوء مجموع
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اإلرشادية الخدمات  تنفيذولى بدور الجمعية التعاونية فى األ
مى ليالتع دورالق المجموعة الثانية بلبينما تتع، المادية

أوضحت النتائج  للجمعيات التعاونية الزراعية. ىرشادإلا
تنفيذ مستوى ٪ من المبحوثين أقروا بأن 89.3 أن( 1ل )شك

ال نشطة الخاصة بمجلألعاونية الزراعية لتا جمعياتهم
بمتوسط  ،ومتوسط منخفض خدمات اإلرشادية الماديةال

نحراف معيارى  18.04ى حساب كما أشارت النتائج  .8.1وا 
أشاروا إلى أن  (%68أن مايزيد عن ثلثى المبحوثين )

لألنشطة ك الجمعيات منخفض ومتوسط مستوى أداء تل
الزراعية  ةاإلرشاديتعليمية خدمات الال بمجالت متعلقةال

نحراف معيارى  33.5بمتوسط حسابى ، المدروسة ، 9.8وا 
الخدمات التعليمية اإلرشادية تنفيذ  فإن، ذلكوعلى الرغم من 

المرتبة األولي بمتوسط حسابي مرجح احتل إليها المشار 
في المرتبة  الماديةالخدمات طبيق ا جاء ترجة، بينمد1.45

من وجهة نظر  ،درجة 0.93مرجح  الثانية بمتوسط حسابي
فى الدور  بشكل عام وتعكس النتائج السابقة تراجع. المبحوثين

اإلرشادى الذى تقوم به تلك الجمعيات التعاونية الزراعية 
الجمعيات غالبية ، حيث أن مستوى تنفيذ بحثال ىور محب

لخدمات اإلرشادية امجالت مختلف المتعلقة بلألنشطة 
 بصفة عامة، وفيما يتعلق بتنفيذ وسطمنخفض ومت الزراعية
، وهذا المستوى ليتناسب مع بصفة خاصة ماديةال الخدمات

إلى وقد يرجع ذلك  أهمية تلك الخدمات اإلرشادية المطلوبة.
التدريب اإلرشادى للمبحوثين من مديرى تلك الجمعيات  نقص
فى  ا  منهم لم يتلقوا تدريب %80مجال اإلرشاد الزراعى )فى 

إلى بعض المعوقات يكون نتيجة (. كما قد جالهذا الم
التى تحد من قدرتهم على أداء مثل هذه التنظيمية واإلدارية 

  (.2017، )محمد الخدمات اإلرشادية المختلفة

 

 
مات اإلرشككادية الزراعيككة المختلفككة )ن ا ألرائهككم عككن تنفيككذ الجمعيككات التعاونيككة الزراعيككة للخككد. توزيككع المبحككوثين وفقكك1شكككل 
103) 
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األنشطة بشيء من تلك ولمزيد من اليضاح تم تناول 
 :يلالتفص

األنشطة تنفيذ فى الجمعيات التعاونية الزراعية ور د. 1
 الخاصة بمجال الخدمات اإلرشادية المادية:

مديرى تلك  أراء المبحوثين من (1أبرزت النتائج بجدول )
راعية جمعيات التعاونية الز ال دوارأق بلفيما يتع الجمعيات

 هيالتسدارية والتإلالخدمات ا تنفيذفى مجال المدروسة 
ر ادو أ اتب العلياالمر وتصدر الزراعية.  واإلنتاجية لتسويقيةا

 لهذه الخدماتبتنفيذها المتعلق  الدراسةمحل  الجمعياتتلك 
أسمدة و مبيدات من توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي مثل 

 بة األولىفى المرت ، حيث جاءلألعضاء والمزارعين تقاويو 

المرتبة الثانية  احتلو ، درجة 2.5بمتوسط حسابي مرجح قدره 
فى مزارع  خدمة مكافحة األفات الزراعيةبتنفيذ الجمعيات  دور

، درجة 2.0بمتوسط حسابي مرجح قدره أعضائها والمزارعين 
تنفيذ السياسات الزراعية وتطبيق دور الجمعيات فى  يليها

 لحماية الرقعة الزراعية من التعديات انونيةالجوانب اإلدارية الق
 1.40بمتوسط قدره  الثالثةحيث إحتل المرتبة ، لبناءوعميات ا

 خاصالدور تلك الجمعيات المرتبة الرابعة  وجاء فى درجة،
 بمتوسط مقاومة الفئران فى الحقول والطرق الرئيسية الزراعيةب

التوسع  العمل عليفى ها باإلضافة إلى دور  ،درجة1.10قدره 
للزراع،  الحديثةالميكنة الزراعية وتوفير اآللت  استخدامي ف

 .درجة 0.95المرتبة الخامسة بمتوسط حيث تصدر 

 (103المختلفة ) ن =  المادية للخدمات اإلرشاديةالجمعيات التعاونية الزراعية توزيع المبحوثين وفقا ألرائهم عن مدى تنفيذ  .1 جدول

  المادية الخدمات اإلرشاديةمجال 
 درجة التنفيذ

ال  منخفضة متوسطة كبيرة
 تنفذ

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

 الترتيب
 العدد

 اعيةالتسويقية الزر هيالت اإلنتاجية و التسو لخدمات ا
 1 2.5 3 2 39 59 توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي )مبيدات، أسمدة، تقاوي ... إلخ(

 2 2.0 12 10 42 39 ةتوفير خدمة مكافحة األفات الزراعي
 3 1.40 37 13 25 28 بيق الجوانب اإلدارية القانونيةتنفيذ السياسات الزراعية وتط

 4 1.10 51 7 26 19 مقاومة الفئران فى الحقول والطرق الرئيسية الزراعية 
 5 0.95 56 10 23 14 الميكنة الزراعية وتوفير اآللت الحديثة استخدامالعمل علي التوسع في 

 6 0.94 56 12 23 12 تنفيذ مشروعات تربية النحل إلنتاج العسل
 7 0.91 59 7 24 13 تنفيذ مشروعات إنتاج وتصنيع األعالف 

 8 0.86 60 10 20 13 تنفيذ مشروعات النتاج الداجني
 9 0.75 63 13 16 11 توفير تأمينات وتطعيمات ومتابعة بيطرية للدواجن والماشية

 10 0.72 64 11 20 8 نتاج الحيوانيتنفيذ مشروعات ال
 11 0.69 67 8 21 7 إنتاج الزريعة والمزارع السمكيةتنفيذ مشروعات 

 12 0.64 68 10 19 6 تنفيذ مشروعات النتاج النباتي
مدخرات صغار المنتجين التعاونيين وتوجيهها نحو  استخدامتعبئة و 

 األعمال اإلنتاجية والخدمية
7 19 6 71 0.63 13 

 14 0.63 67 11 21 4 لمقررة قانونار المنتجات لحساب أعضاء الجمعية وفقا  للقواعد اديتص
دارتها وتشغيلها لغذائىتنفيذ مشروعات التصنيع ا  15 0.61 68 11 20 4 والصناعات الريفية وا 

المساهمة في تسويق المحاصيل الزراعية والمنتجات المختلفة لألعضاء 
 تعاونيا  

10 10 7 76 0.55 16 

 17 0.50 73 11 16 3 دة اإلنتاج الزراعى إستنباط ساللت جديدة وتوفير تقاوى محسنة لزيا
 18 0.47 78 7 12 6 توفير ساللت الدواجن المحسنة المضمونة 

 ستبيان ستمارات اإلإالمصدر: جمعت من 
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فيما يختص بدور ( 1كما أوضحت النتائج )جدول   
الخدمات فى تنفيذ مجموعة من التعاونية المدروسة  الجمعيات

مشروعات تربية النحل إلنتاج العسل، مثل  ةاإلنتاجية الزراعي
ومشروعات إنتاج وتصنيع األعالف، وتنفيذ مشروعات 

نتاج بيض المائدة،  نتاج الداجنياإل )تسمين الدواجن وا 
وتحضين وتوزيع الكتاكيت(، وقد جاءت هذه األنشطة 

قدره  طبمتوس والثامنةوالسابعة  في المرتبة السادسةاإلنتاجية 
وهذا يؤكد  درجة علي الترتيب.0.86و ، 0.91، و0.94

تخطيط وتنفيذ أهمية حول  (2020ماذكره على وأحمد )
قتصادية المشروعات المحلية اإلنتاجية طبقا  لإلمكانيات اإل

جراءو ، للجمعية التعاونية مثل ك المشروعات لدراسات لت ا 
النحل والصناعات تاج عسل نا  مشروعات تربية الدواجن و 

ألراضى بهدف زيادة العوائد المالية الزراعية واستصالح ا
وجود قصور  (1) جدول أيضا   نتائجال أظهرتو . ألعضاءها

 لخدماتفى دور تلك الجمعيات التعاونية فى تنفيذ عدد من ا
فى  بالمساهمةق لفيما يتعاعية الزر  اإلنتاجية والتسويقية

والمنتجات المختلفة لألعضاء  اعيةالزر  حاصيلمالسويق ت
ويتمثل ذلك بصفة  ، درجة،0.55وسط قدره تعاونيا  بمت

لتعاقد نيابة عن أساسية من وجهة نظر المبحوثين من خالل ا
وتؤكد تلك  .ى سعر أفضللبما يحقق الحصول ع، عضاءألا

لصغار المزارعين  المعلومات التسويقيةتوفير النتيجة ضرورة 
مما  من أجل الحصول على أسعار مناسبة، منتجاتهملتسويق 

تقديم الخدمات المكملة ، مع زيادة دخل المزارعين يساهم في
الخدمات كما أن  .وتعبئةلعملية التسويق من تخزين وفرز 

إستنباط ساللت جديدة وتوفير تقاوى محسنة لزيادة الخاصة ب
توفير ساللت الدواجن المحسنة و  ،اإلنتاج الزراعى

صلوا أيضا  على أدنى الدرجات بمتوسط د ح، قالمضمونة
، على الرغم من درجة علي الترتيب 0.47، و0.50قدره 

ى تحسين التركيب الوراثى لالعمل عأهمية هذه األنشطة فى 
 لساللت. ل

فى تنفيذ األنشطة  الجمعيات التعاونية الزراعية ورد -2
 :الخدمات التعليمية اإلرشادية الخاصة بمجاالت

ة لرشادية المتمثإليمية الية التعلعناصر العم ارإط وفى     
يمية لمى، والطرق/ الوسائل التعليت النشاط التعلفى: مجا
لى أن إ( 2النتائج الموضحة بجدول )، تشير المستخدمة

لجمعيات التعاونية لرشادية إليمية النشطة التعلت األمجا
أراء المبحوثين مديرى تلك الجمعيات  بحسب، محل الدراسة

على النحو  ليا  تناز  اتم ترتيبهقد ، هذه األنشطة تنفيذ عن درجة
 مجال تنظيم المجتمعات المحلية ألغراض تنمويةالتالى؛ 

مجال ، يليه درجة 1.77بمتوسط حسابي مرجح قدره 
 1.72بمتوسط حسابي مرجح قدره  المحافظة على البيئة

بمتوسط  لكفاءة فى اإلنتاجية الزراعيةرفع امجال ثم  ،درجة
عمال دارة األإمجال  ثم، درجة 1.69حسابي مرجح قدره 

 إضافة، درجة 1.66بمتوسط حسابي مرجح قدره  المزرعية
بمتوسط  وصيانتها رضيةة على الموارد األظمجال المحافإلى 

مجال تنمية الشباب ، ثم درجة 1.58حسابي مرجح قدره 
مجال ، وأخيرا  درجة 1.12مرجح قدره بمتوسط حسابي  الريفى

ق ليتعوفيما . درجة 1.09بمتوسط قدره  التسويق الزراعى
، فى إطار الجمعيات ةيمية المستخدملبالطرق والوسائل التع
أبرز ( أن 2النتائج )جدول  أوضحت التعاونية محل الدراسة،

خدمة، وفقا  ألراء تلك الطرق والوسائل التعليمية المست
تنظيم بعض األنشطة اإلرشادية مثل تمثلت فى ، المبحوثين

درجة، 1.82دره اإلرشادية بمتوسط ق جتماعاتالندوات واإل
الزراعية  اإلرشادية توصيل النشرات والمجالتيليها 

إقامة حقول درجة، وأخيرا  1.72بمتوسط قدره  للمستهدفين
بمتوسط قدره  إرشادية للمحاصيل الزراعية وأيام حقل

 .درجة1.58
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 (103) ن =  اإلرشاديةالتعليمية مات خدللالجمعيات التعاونية الزراعية توزيع المبحوثين وفقا ألرائهم عن مدى تنفيذ .2 لجدو

 مجاالت األنشطة التعليمية اإلرشادية  م 
 درجة التنفيذ

ال  منخفضة متوسطة كبيرة
 تنفذ

المتوسط 
الحسابي 
 العدد       المرجح

 المحلية ألغراض تنموية مجال تنظيم المجتمعات
 1.62 22 18 40 23 ينالمساهمة في تنفيذ برامج محو األمية لألعضاء والمستهدف 1
تنظيم ورش عمل لتحليل الوضع الحالى وتحديد المشكالت التي تواجه  2

 لحلها والمستهدفين األعضاء
28 49 17 9 1.93 

 1.77 المتوسط الحسابى المرجح 
 يئةمجال المحافظة على الب

 1.69 14 21 50 18 األمثل للمبيدات الزراعية ستخدامتدريب على كيفية الال 3
 1.65 15 23 48 17 رشاد بكيفية إعادة تدوير المخلفات النباتية والحيوانية لإلستفادة منهااإل 4
 1.82 12 19 47 25 المساهمة في الحفاظ علي البيئة وحمايتها والتوعية بأضرار تلوثها 5
 1.72 وسط الحسابى المرجحالمت 

 مجال رفع الكفاءة فى اإلنتاجية الزراعية  
الميكنة الزراعية وتنظيم إدارتها وتشغيلها  استخداماملين علي تدريب الع 6

 وصيانتها بأسلوب اقتصادي سليم
20 43 19 21 1.60 

التنسيق مع األجهزة الفنية المعنية بمختلف المستويات للوصول إلي حلول  7
 اإلنتاجية والمستهدفين كالت األعضاءلمش

22 39 25 17 1.64 

محاصيل عالية اإلنتاجية وحثهم على اتباع توعية بزراعة أصناف الال 8
 التوصيات الفنية لهذه المحاصيل

29 47 9 18 1.84 

 1.69 المتوسط الحسابى المرجح 
 مجال إدارة األعمال المزرعية

 1.67 19 23 33 28 ات حول مختلف األنشطة التعاونية وتحليلهامداد بكافة البيانات والمعلوماإل 9
عداد السجالت الزراعيةتوعية بكيفية كتال 10  1.66 16 22 46 19 ابة التقارير الدورية الالزمة وا 
 1.66 المتوسط الحسابى المرجح 

 وصيانتها رضيةمجال المحافطة على الموارد األ 
 1.63 19 20 44 20 على الرقعة الزراعية توعية بمخاطر التعدى بالبناء ال 11
 2.01 10 12 47 34 هااستخدامن التلوث وترشيد التوعية بأهمية المحافظة علي المياه م 12
 1.12 51 7 26 19 التوعية بأهمية الدورة الزراعية وتنظيم زراعة األرض 13
 1.58 المتوسط الحسابى المرجح 

 مجال تنمية الشباب الريفى
الشباب الريفي علي تنفيذ بعض المشروعات والصناعات الريفية  تدريب 14

 الصغيرة
4 17 11 

 
71 0.55 

العمل علي تنمية ونشر روح العمل التعاوني بين األعضاء وخاصة الشباب  15
 الريفى

18 50 22 13 1.70 

 1.12 المتوسط الحسابى المرجح 
 مجال التسويق الزراعى

 1.53 20 23 45 15 األنباء التسويقية وكيفية اإلستفادة منهامداد بكافة المعلومات و اإل 16
إنتاج صغار ومتوسطي المنتجين وحل مشاكلهم  المساعدة في تسويق 17

 التسويقية
7 
 

20 8 68 0.66 

 1.09 المتوسط الحسابى المرجح 
 الطرق والوسائل التعليمية اإلرشادية

 1.82 20 10 41 32 جتماعات ... إلخاإلتنظيم بعض األنشطة اإلرشادية مثل الندوات و  18
 1.72 21 15 38 29 عية للمستهدفينالزرا اإلرشادية توصيل النشرات والمجالت 19
 1.58 19 20 49 15 إقامة حقول إرشادية للمحاصيل الزراعية وأيام حقل 20

 ستبيانستمارات اإلإالمصدر: جمعت من 
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لمحلية مجال تنظيم المجتمعات اويتضح مما سبق، أن 

مجال رفع ، و مجال المحافظة على البيئة، و ألغراض تنموية
من أبرز مجالت الخدمات  إلنتاجية الزراعيةالكفاءة فى ا

التعليمية اإلرشادية الزراعية المنفذة من قبل تلك الجمعيات 
مع التوجهات اإلستراتيجية  تتماشىالمدروسة، وهى بال شك 

األولويات  إحدىالت للزراعة المصرية، حيث تمثل هذه المج
 .eaa.gov.eg/ar-eg)فى إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 

وعى المبحوثين بأهمية تنفيذها لتحقيق  لىع يدل، مما (2021
مجال التسويق  في حين أنالتنمية الزراعية المستدامة. 

ة كأحد مجالت الخدمات التعليمية الزراعى احتل مرتبة متدني
بل تلك الجمعيات اإلرشادية الزراعية المطلوب تنفيذها من ق

رغم أن هذا المجال يمثل أحد المهام الرئيسية التى  التعاونية،
الجمعيات التعاونية الزراعية وهو هذه أنشئت من أجلها 

التسويق التعاونى. وقد يرجع ذلك إلى نقص الوعى لدى 
التعاونيات بأهمية تنفيذ هذا المجال. أو ربما  مسئولى هذه

حرر اإلقتصادى فى قطاع سياسات الت يكون بسبب تأثير
شكل خاص، ب والقطاع الزراعي التعاونيالزراعة بشكل عام، 

والتي أعطت للمزارعين الحرية الكاملة لتسويق منتجاتهم على 
 .النحو الذي يرونه مناسبا  دون تدخل من السلطات اإلدارية

األمر الذى دفع تلك الجمعيات التعاونية للتخلى عن هذا 
المعلومات التسويقية  ك سلبا  على توافروقد أثر ذلالمجال، 

للمزارعين لزراعة المحاصيل حسب متطلبات األسواق المحلية 
قد يؤدي إلى عزوف المزارعين أو توقفهم عن  مماوالعالمية، 

من ناحية، ومن  الستراتيجيةزراعة العديد من المحاصيل 
لمخاطر تقلبات السوق  معرضالمزارع فإن ناحية أخرى 

على  مما أثر سلبا  ار والوسطاء على حد سواء، وجشع التج
القيمة الحقيقية للمنتج الزراعى، ومن ثم دخل المزارعين من 

كما جاء مجال تنمية الشباب الريفى بتلك . منتجاتهم
وقد يتسبب متدنية، التعاونيات الزراعية المدروسة فى مرتبة 

قاعدة  لتشكيل من الشباب تعاونيةذلك في نقص الكوادر ال
 .العموميةلجمعية ل

الجمعيات  تعوقالتي المشكالت  احتواءو : تواجد ثالثاً 
 الزراعية خدماتها اإلرشاديةل تنفيذها فىالتعاونية الزراعية 

  :المختلفة
أكثر من نصف المبحوثين  أن( 2شكل)ج أوضحت النتائ

بوجود مشاكل تتعلق بتنفيذ مختلف خدمات أفادوا  (58٪)
، مرتفعةلتعاونيات الزراعية بدرجة اإلرشاد الزراعي من قبل ا

نحراف معيارى درجة 37.3بمتوسط حسابى   8.1 قدره وا 
 (٪66قرابة ثلثى المبحوثين ) أن النتائج بينتبينما درجة. 
علقة المتالمدروسة و  المشكالتتلك  احتواءدرجة بأن  أفادوا

خدماتها اإلرشادية بتنفيذ الجمعيات التعاونية الزراعية ل
نحراف درجة  18.5بمتوسط حسابى  ،ةفضمنخالمختلفة  وا 
تشير هذه النتائج إلى أنه على الرغم و درجة.  7.3معيارى 

حدوث العديد من المشكالت المتعلقة بتنفيذ  نسبةمن ارتفاع 
شادية المتنوعة، إل الجمعيات التعاونية الزراعية لخدماتها اإلر 

من على الرغم ، حلول لهذه المشكالت يعد منخفضا   ايجادأن 
 22-10سنوات الخبرة الوظيفية للمبحوثين التي تراوحت بين 

كافة العقبات سواء  سنة. األمر الذي يتطلب العمل لتذليل
لقيامها بهذا الدور اإلرشادى لسد الفجوة فنية الدارية أو اإل

لخدمة اإلرشادية الزراعية الحكومية، الناتجة عن قصور ا
 ساسيا  أنيات الزراعية تعاو هذه اليصبح الدور اإلرشادى ل بحيث

الجمعيات لتلبية اإلحتياجات اإلرشادية  تلكفى مهام عمل 
نتشار ستفادة من اإلواإلللمزارعين فى نطاق عمل كل منها، 

الجمعيات في جميع القرى المصرية،  تلكالكبير والواسع ل
التواصل على  تها أكثر من المنظمات الريفية األخرىوقدر 

 .عينجموع المزار مع  اإلتصالو 

 
 

https://www.eeaa.gov.eg/ar-eg
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فقا ألرائهم حول تواجد واحتواء المشكالت المتعلقة بتنفيذ الجمعيات التعاونية الزراعية للخدمات .توزيع المبحوثين و 2شكل 
 (103ادية المختلفة )ناإلرش

 

المشكالت  احتواءناول وجود و تللمزيد من اليضاح تم 
خدماتها لبدرجة تنفيذ الجمعيات التعاونية الزراعية المتعلقة 
 من التفصيل. المختلفة بشيئاإلرشادية 

المشكالت المتعلقة بمبني الجمعيات التعاونية  -1
 :الزراعية

ير حالة المبنى غ( أن مشكلة 3) النتائج بجدول شارتأ       
ولي من حيث التواجد بمتوسط جيدة جاءت في المرتبة األال

درجة، وسوء حالة دورات المياة في  2.8حسابي مرجح قدره 
، درجة 2.36المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مرجح قدره 

وموقع المبنى بعيد عن سكن القرية في المرتبة الثالثة 

قاعد ، وعدم كفاية المدرجة2.33بمتوسط حسابي مرجح قدره  
 درجة، 2.22ط حسابي مرجح قدره في المرتبة الرابعة بمتوس

وسوء حالة  عدم نظافة المبنى،كما بينت النتائج أن مشكلة 
المقاعد، وضعف اإلضاءة بالجمعية، وسوء التهوية بالجمعية، 

المراتب جاءت في  عالن عن الجمعيةلإل لفتة وعدم وجود
، 1.93، 2.16 ،2.19بمتوسط حسابي مرجح قدره   ،األخيرة
بنية وهذا يدل على وجود  علي الترتيب. درجة 0.33، 1.67

التي ل تمتلك و  محل الدراسة، التعاونياتتلك تحتية رديئة في 
  م توافرها.الالز  البنى التحتية
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 (103) ن =  راعيةالمشكالت المتعلقة بمبني الجمعية التعاونية الز احتواءوآلرائهم عن وجود  اً توزيع المبحوثين وفق .3جدول 

 

المتوسط  درجة وجود  المشكلة التالمشك 
الحسابي 
 المرجح

المتوسط  المشكلة  احتواء
الحسابي 
 المرجح

 موجودةغير  منخفضة  متوسطة   كبيرة  غير موجودة    منخفضة     متوسطة      كبيرة 
 العدد        العدد       

 0.07 86 4 2 - 2.8 - - 13 90 حالة المبنى غير جيدة 1
 0.21 86 8 9 - 2.36 4 12 29 58 سوء حالة دورات المياة 2
ـــــد عـــــن  3 ـــــى بعي موقـــــع المبن

 سكن القرية 
63 22 7 11 2.33 - 15 5 83 0.33 

 0.38 76 14 13 - 2.22 5 10 45 43 عدم كفاية المقاعد 4
 0.34 84 5 11 3 2.19 9 7 42 45 عدم نظافة المبنى            5
 0.42 75 12 16 - 2.16 4 16 42 41 دسوء حالة المقاع 6
 0.45 76 8 18 1 1.93 9 18 47 29 ضعف اإلضاءة بالجمعية 7
 0.40 80 6 15 2 1.67 15 25 41 22 سوء التهوية بالجمعية 8
عــدم وجــود لفتــة لإلعــالن  9

 عن الجمعية
7 4 6 86 0.33 3 3 3 94 0.17 

 ات اإلستبيان المصدر: حسبت من إستمار 
 

المشــكالت المتعلقــة هــذه  احتــواءدرجــة  النتــائج أن بــرزتأو 
مرتبـــــة  محـــــل الدراســـــة التعاونيـــــة الزراعيـــــة  اتبمبنـــــي الجمعيـــــ

حسـب المتوسـط الحسـابي المـرجح  احتوائهاوفقا  لدرجة  ،تنازليا  
بمتوســط حســابي  ضــعف اإلضــاءة بالجمعيــة لهــا تمثلــت فــي:

بمتوســـط قـــدره وء حالـــة المقاعـــد ســـيليهـــا درجـــة،  0.45مـــرجح 
 0.40 بمتوســـط قـــدره ســـوء التهويـــة بالجمعيـــةثـــم درجـــة، 0.42
 0.38بمتوسـط قـدره  عـدم كفايـة المقاعـدباإلضافة إلى درجة، 
المشـكالت األخـرى  باإلضافة إلى ذلك، هناك عدد مـن .درجة

 للغايــة،حســابى مـنخفض  طبمتوسـ احتــواءالمـذكورة ذوى درجـة 
  (.3موضح فى جدول ) كما
بالجمعيات التعاونية  ةاإلدارية المتعلقالمشكالت  -2

 :الزراعية

بعض المشكالت ( 4) بجدولالواردة النتائج  ظهرتأ
 محل الدراسة التى تعوق الجمعيات التعاونية الزراعية اإلدارية

خدماتها اإلرشادية ل هاتنفيذب فى أداء وظائفها فيما يتعلق

رها دارية السابق ذكإلظائف افى ضوء الو ، المختلفةالزراعية 
أن الترتيب التنازلى  اتضحوقد  .بحثللنظرى لا باإلطار

من  ها، وما يرتبط بلدرجة وجود هذه المشكالت واحتوائها
من قبل  للمتوسط الحسابى المرجح لها وفقا   – وظائف إدارية

 :ى النحو التالىلقد جاء ع –المبحوثين
 Organizing  ضعف التنظيم -1،2

ختص ( فيما ي4أوضحت النتائج الواردة بجدول رقم )
ضعف الممارسات مشكلة  أنضعف التنظيم  بمشاكل

تعد من أبرز المشاكل  ، لدى مجلس اإلدارة الديمقراطية
التنظيمية لدى الجمعيات التعاونية المدروسة بمتوسط مرجح 

 أن( 2020وهذا يؤكد ماذكره على وأحمد ). 2.21قدره 
الديمقراطية من المشاكل الهامة فى  تضعف الممارسا

أن معظم إن لم يكن كل مجالس اإلدارة خاصة و ، التعاونيات
؛ مما قد يؤدى إلى بشكل فرديعلى مستوى القرية تدار 

جتماعات الجمعية إاألعضاء بجدوى حضور  بينإنعدام الثقة 
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مديرى إل أن أهمية هذه المشكلة، من رغم . وعلى الالعمومية
على اتباع  القدرةأشاروا إلى أن  ات المدروسةتلك الجمعي

، قد جاء بمتوسط مرجح أقل قدره نمط اإلداري الديمقراطيال
مشكلة  ، وجودوفقا  ألراء المبحوثيندرجة. يلى ذلك،  1.84

عضاء الجمعية العمومية ومجالس اإلدارات عدم إلمام أ
 يحتاجها األعضاءوالتى  والخدمات المطلوبة منهم،بالمهام 

ها احتواء، إل أن درجة درجة 1.98  قدره مرجح توسطبم
 سهولة ذلكوقد ينتج عن  ،درجة 1.63قدره  مرجح بمتوسط

وتميع  ،وتضاربها للمسئولين اإلداريين تداخل اإلختصاصات
غياب باإلضافة إلى . وسهولة التهرب منها ،المسئولية

من قبل  التسلسل المنطقي والخطوات العلمية في اتخاذ القرار
يعكس وهذا قد ، درجة 1.85بمتوسط قدره   مجلس اإلدارة

، رتجالية وعفويةإبصورة  اتخاذ المسؤولين اإلداريين قراراتهم
لتغلب على هذه المشكلة، وبحسب آراء درجة ا أن كما تبين
ويمكن  ،درجة 1.69جاءت بمتوسط مرجح أقل  ،المبحوثين

ذ القرارات بإكتساب الكفاءة التنظيمية لصنع واتخاذلك  أن يتم
 لتعاونية.لصالح جمعياتهم االمناسبة  اإلدارية

 Staffing  ينلإعداد وتدريب العامقصور  -2،2
من وجهة نظر المبحوثين  (4)جدول  أشارت النتائج
الخبرة الفنية  إنخفاضة لإلى مشكعاونيات مديرى تلك الت

ق لعسيما فيما يتلين بالجمعيات التعاونية، و لعاملدارية لاإلو 
قدره  مرجحبمتوسط  لفةالمختالنواحى اإلنتاجية الزراعية ب

ة نقص فرص لمشك ونثار المبحوثأكما . درجة 2.16
ى لفى مجال التدريب ع خاصة لعاملينالتدريب المتاحة ل

 ضافة إلى عدم تحديثها،باإل، ىالعمل التعاونى والجماع
جاءت . وفى نفس الوقت درجة 1.76قدره   مرجحبمتوسط 
من وجهة  هاتين المشكلتين المذكورتين سابقا   احتواءدرجة 
درجة  1.53،  1.78قدره  مرجحبمتوسط  المبحوثين، نظر

 وعقد من خالل تنظيمويمكن أن يتم ذلك على الترتيب، 
برامج التدريب المستمر لتطوير كفاءة وقدرات العاملين في 
 الجمعيات التعاونية المدروسة في الجوانب الفنية واإلدارية

مع ما تتوافق هذه النتائج  .المطلوبة، وكذلك العمل التعاوني
( بأن معظم العاملين في 2015ك )فتحي وكشأشار إليه 

الجمعيات التعاونية الزراعية يعانون من قصور في برامج 
التدريب التعاوني، باإلضافة إلى قلة خبرتهم في بعض 

 الجوانب اإلدارية والفنية لإلنتاجية الزراعية.
  Budgeting  الميزانية والتمويل نقص -3،2

 مشكلةبأن المبحوثين أفادوا  (4)دول بج أوضحت النتائج
قلة المخازن أو الثالجات لتخزين متطلبات اإلنتاج والمحافظة 

وهذا  درجة، 1.89بمتوسط مرجح  ،على المحاصيل المختلفة
التسويقية للتعاونيات واإلحالل لقدرات اضعف يشير إلى 

مما يحد من األجهزة والثالجات والمخازن،  والتجديد لمعدات
 ،على استالم بعض حصص البضائع القابلة للتلفقدرتها 

جاءت درجة  بينما. هذه الخدمة نماألعضاء وبالتالي حرمان 
حسب آراء  ،الحلول المناسبة لها ايجادهذه المشكلة و  احتواء
 ويمكن القيام بذلكدرجة،  1.70بمتوسط مرجح  ،وثينالمبح

جهود متضافرة وفورية إلنشاء  هذه الجمعياتبذل من خالل 
حتى يتمكن األعضاء من الحفاظ على منتجاتهم  هذه المعدات

وقد يحتاج  ،م، ومن ثم نجاح تسويقهوزيادة مدة صالحيتها
تقديم عدم مشكلة  ثم تأتي .مساعدة من الحكومةذلك إلى 

مشاريع قروض ميسرة للمنتفعين لتمويل لتعاونيات الزراعية ا
 وسط مرجحبمتأشار المبحوثين  حيث ،إنتاجية وخدمية متنوعة

 تلكعلى  التغلبدرجة فى حين أن درجة،  1.88 قدره
وفى هذا  .درجة 1.53 أقل قدره متوسط مرجحثلت المشكلة م  
مولي التعاونية إلى التنسيق مع م اتتحتاج الجمعي السياق،

حتى يتمكن  ،التنمية الزراعية لتسهيل القروض لألعضاء
. زيادة الدخل وبالتالىالزراع من مواصلة العمليات اإلنتاجية 

غموض بيانات الميزانيات أن وأظهر المبحوثين أيضا  
يعتبر من  ،والحسابات الختامية لغالبية األعضاء العمومية

 قدره توسط مرجحبمالمشاكل التي تواجه التعاونيات الزراعية 
من وجهة  حلول لتلك المشكلة ايجاددرجة بينما درجة،  1.67

درجة؛ وهذا قد  1.61 حبمتوسط مرج ت، جاءنظر المبحوثين
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 .والتنمية ستثماراإليضعف قدرتها على مما  محدودية القدرة المالية للتعاونيات الزراعية،يعكس 
 

 (103) ن =  تعلقة بالجمعيات التعاونية الزراعيةالم اإلداريةالمشكالت  احتواءو  توزيع المبحوثين وفقأ آلرائهم عن وجود .4ل جدو
      

 الوظائف اإلدارية
غير  منخفضة متوسطة بيرةك

 موجودة
المتوسككككط 
الحسككككابى 

 المرجح 

المتوسط  منعدمة منخفض متوسط مرتفع
الحسابى 
 المرجح  

  العدد العدد 
           Organizingالتنظيم  
لـــدى مجلـــس  ضـــعف الممارســـات الديمقراطيـــة 1

 اإلدارة 
32 64 5 2 2.21 16 62 18 7 1.84 

مجــالس اإلدارات اعضــاء الجمعيــة العموميــة و  2
، الملقــاه علــيهموالخــدمات غيــر ملمــين بالمهــام 

 يحتاجها األعضاءالتى  و

26 
 

54 18 5 1.98 11 53 29 10 1.63 

غيـــاب التسلســـل المنطقـــي والخطـــوات العلميـــة  3
 من قبل مجلس اإلدارة في اتخاذ القرار

8 78 11 6 1.85 2 74 21 6 1.69 

 1.72 2.01 المتوسط الحسابى المرجح 
           Staffing  ينلإعداد وتدريب العام 
 داريــــةإلين فــــى النــــواحى النقــــص خبــــرة العــــام 4

 والفنية اإلنتاجية
43 36 22 2 2.16 20 48 28 7 1.78 

وعـدم للعـاملين نقـص بـرامج التـدريب التعـاونى  5
 تحديثها

21 55 9 18 1.76 6 55 30 12 1.53 

 1.65 1.96 المتوسط الحسابى المرجح 
           Budgeting  الميزانية والتمويل 
مخازن أو ثالجات لتخزين عدم توافر  6

 فةمستلزمات اإلنتاج وحفظ المحاصيل المختل
16 60 27 - 1.89 12 57 26 8 1.70 

تقديم قروض ميسرة للمنتفعين لتمويل عدم  7
 المشروعات اإلنتاجية والخدمية المختلفة

18 55 30 - 1.88 4 54 38 7 1.53 

 غموض بيانات الميزانيات العمومية 8
 والحسابات الختامية لغالبية األعضاء

9 65 16 13 1.67 6 62 24 11 1.61 

 1.61 1.81 الحسابى المرجح المتوسط 
             Coordinationالتنسيق  
لتــدخل نظــرا  إنعـدام ثقــة الــزراع فـى التعاونيــات  9

 شئونها بعض الحكومة فى 
24 46 33 - 1.91 6 62 27 8 1.64 

المســتمر مــع جهــاز التنســيق والتكامــل ضــعف  10
اإلرشـــــــــاد الزراعـــــــــى ســـــــــواء علـــــــــى مســـــــــتوى 

 لمحليةالجمعيات المركزية أو ا

15 49 20 19 1.63 10 45 28 20 1.55 
 

المســـاهمة فـــي تنفيــذ البحـــوث والدراســـات عــدم  11
المشــروعات أيضــا  الخاصــة بالعمــل التعــاوني و 

 ،التعاونيـــــات لتلـــــكاعيـــــة جتمقتصـــــادية واإلاإل
 والعمل علي إنجاحها

20 44 20 19 1.58 12 20 60 11 1.53 

 1.57 1.70 المتوسط الحسابى المرجح 
 مصدر: حسبت من إستمارات اإلستبيان ال
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 Coordinationالتنسيق ضعف  -4،2
لتنسيق كعملية إدارية إلى وجود قنوات اتصال يشير ا
 فةلوار والمسئوليات المختاألد تحقيق الترابط بينتعمل على 

، سواء داخل وأفقيا   ين والوحدات التنظيمية رأسيا  لعاملل
خرى بالمجتمع ألالمنظمة، أو فيما بين المنظمة والمنظمات ا

 (.2015، )فتحى وكشك (Waldron et al., 1997) المحيط

الجمعيات التعاونية محل تلك  أفاد مديرىوتشير النتائج أن 
 قدره بمتوسط مرجح نسيقة ضعف التلكعن مش الدراسة
إنعدام ثقة الزراع فى  :درجة على النحو التالى 1.91

وقد يفسر . شئونهابعض لتدخل الحكومة فى نظرا  التعاونيات 
 بإستيالء (2020حمد )أعلى و  هذا فى ضوء ماأشار إليه

جهزة الحكومية متمثلة فى البنك الزراعي المصري من األ
عالوة على  ،ار ومخازن التعاونياتخالل التشريع على مق

مهام واختصاصات التعاونيات األصلية إلى الفروع  نقل
والتي قد ح رمت إلى حد كبير  ك،والوحدات التابعة لهذا البن

نتاجية مستقلة تعمل إ عتبارها منظماتإب ،من مصداقيتها
أدى ذلك إلى فقدان المزارعين الثقة في مما  ،لصالح المنتجين

ومن  واعتبارها أدوات لتنفيذ سياسة الدولة.التعاونيات 
ى ضعف التنسيق، كأحد الوظائف لع المؤشرات أيضا  

القة عمايتعلق بجمعيات التعاونية الزراعية، لدارية لاإل
معنية من المنظمات المرتبطة وال هاالجمعية التعاونية بغير 
زة البحث هأججهاز اإلرشاد الزراعى و بالتنمية الريفية مثل 

 ما أثاره المبحوثون حولبى ذلك لويمكن أن يستدل ع ،مىلالع
المستمر مع جهاز اإلرشاد الزراعى التنسيق والتكامل ضعف 

باإلضافة  ،سواء على مستوى الجمعيات المركزية أو المحلية
والدراسات الخاصة المساهمة في تنفيذ البحوث عدم  إلى

 تلكلجتماعية قتصادية واإلبالعمل التعاوني والمشروعات اإل
درجة على  1.58، و1.63 قدره بمتوسط مرجح ،ونياتالتعا

مثل هذه المشاكل  حتواءكما مثلت الدرجة الكلية ل، الترتيب
 وفقا  ألراء المبحوثين، ،اإلدارية المتعلقة بضعف التنسيق

 (.4) جدول  رجةد 1.57 قدره متوسط مرجحب

 الخاتمة والتوصيات
ات التعاونية الجمعي دور سلط هذا البحث الضوء علىي

الخدمات اإلرشادية الزراعية فيما يتعلق بتنفيذ الزراعية 
الدور اإلرشادى لتلك وعلى الرغم من أهمية هذا . المختلفة

إل أن غالبية الجمعيات الجمعيات التعاونية الزراعية، 
 فيلديها مستوى منخفض ومتوسط البحث محور ية التعاون
 اإلرشاد خدمات التمج بمختلف المتعلقة األنشطة تنفيذ

فيما يتعلق بتطبيق  خاص وبشكل عام، بشكل الزراعي
 معظم، كما أشار المادية الزراعيةاإلرشادية  الخدمات

الجمعيات التعاونية  تلكالمبحوثين من مديرى  (89.3%)
وقد ترجع مظاهر القصور فى الدور سة. الزراعية المدرو 

كل الخاصة مشاالبعض إلى وجود  الجمعيات تلكلاإلرشادى 
كان أبرزها من التى و ك الجمعيات، لدارية لتإلبالوظائف ا
 إعداد وتدريبقصور و ، ضعف التنظيمالمبحوثين وجهة نظر 

نقص  أخرى مثل  وجود مشاكل باإلضافة إلى، ينلالعام
فى ضوء نتائج هذا . ضعف التنسيقو ، الميزانية والتمويل

 ة:األتي التقدم ببعض التوصيات يمكنفإنه البحث، 
بتخصيص كوادر  قيام الجمعيات التعاونية الزراعية (1

للعمل إرشادية مدربة تابعة لمجلس إدارة الجمعية 
م من تفعيل همع تمكين، شادى التعاونى الزراعىإلر ا

، وهذا يتطلب زمةالرشادية الزراعية الإلالطرق والوسائل ا
لزام الجمعيات الزراعية بالمشاركة فى أعباء وتكاليف إ

رشادية إللندوات والحقول ااإلرشادية وا جتماعاتإلإقامة ا
 . ئهاعضاأل التى تقدم

تطوير كفاءة وقدرات كل من العاملين وأعضاء مجلس  (2
التدريب المستمر برامج اإلدارة في التعاونيات من خالل 

التعاونى التى تمتلكها الجمعيات  مراكز التدريبفى 
يل تلك ، لتأهبالمحافظاتالتعاونية الزراعية المركزية 

للمشاركة اإليجابية من خالل التنظيمات التعاونية  الكوادر
 المختلفة فى وضع السياسات الزراعية واإلنتاجية.
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نشر الجمعيات المتخصصة للصناعات الغذائية والمنزلية  (3
 واجن.والثروة الحيوانية والد

التعقيدات البيروقراطية وزيادة  للحد منتبسيط اللوائح  (4
 تعادة ثقة المنتجين في التعاونياتسإالشفافية من أجل 

  الزراعية.
تشجيع التعاونيات بالتعاقد من خالل إدارتها المهنية مع  (5

الشركات المنتجة لتلبية احتياجات أعضائها من متطلبات 
دون انتظار الدعم اإلنتاج الزراعي وتسويق منتجاتها 

بما يضمن استقاللها اإلداري عن الجهات  ،الحكومي
 الحكومية.

يل التعديالت الجديدة بقانون التعاونيات الزراعية تفع (6
لتنشيط  2014لسنة  204لقانون ا الصادر بموجب

بما يمكن يلى لخدمة أعضائها، و الجانب اإلستثمارى والتم
بصورة حقيقية  توفير التمويل الذاتىهذه التعاونيات من 

وتقديم  ،من خالل صناديق التأمين واإلدخار واإلستثمار
 المجالت.مختلف ألعضائها فى متنوعة  ةخدمات زراعي

للتنظيمات توفير قاعدة بيانات ومعلومات ومعارف  (7
فى  يسر عملية إتخاذ القراراتت  التعاونية المختلفة، 

 األوقات المناسبة.
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ABSTRACT 
The Role of Agricultural Cooperatives in Implementing Agricultural Extension 

Services at Kafr El-Sheikh Governorate 
Ola M. S. El Kashef, and Manal F. I. Ali 

The purpose of this study was to identify the role of 

agricultural cooperatives related to the implementation 

of various agricultural extension services at Kafr El-

Sheikh Governorate. The specific objectives of the 

study focused on identifying agricultural cooperatives' 

managers opinions regarding implementation of 

agricultural extension activities in the fields of 

agricultural extension services. As well as, determining 

the pitfalls of managing such cooperatives, and the 

degree of finding solutions to these problems. A simple 

random sample was selected from directors of local 

agricultural cooperatives organizations in the 

governorate. The total sample size of 103 respondents 

according to Krejcie and Morgan equation. Field data 

was collected using personal interviews questionnaire. 

Means, percentages, relative mean, standard deviation 

and range were used as tools for statistical analysis. The 

most important results were as follows: 89.3% and 68% 

of respondents admitted that the researched agricultural 

cooperatives have a low and medium level in 

implementing activities related to the fields of 

agricultural extension work. It was also found that the 

application of educational services ranked first with a 

relative average of 1.45 degrees, while the 

implementation of material services came in the second 

order with a relative average of 0.93 degrees, from the 

viewpoint of respondents. The major shortcoming in the 

provision of material extension services of the 

researched agricultural cooperatives were represented in 

contributing for crops marketing to members 

cooperatively, and the provision of improved and 

guaranteed poultry breeds, while the major shortcoming 

in the extension educational role was exemplified -in 

descending order- in the lack of the following program 

areas: efficiency in marketing, rural youth development, 

conservation and maintenance of land resources, and 

agricultural business management. The results also 

showed that although many pitfalls in managing the 

researched agricultural cooperatives as reported by 58% 

of respondents, the degree of solving those pitfalls is 

low, as mentioned by 66% of director. The major 

pitfalls were lack of organization, shortage in personnel 

training and development, as well as, unavailability of 

funds and lack of coordination with relevant and 

concerned organizations. The study concluded certain 

some conclusions and recommendations to be 

considered to enhance the extension educational role of 

the agricultural cooperatives.  

Keywords: Agricultural cooperatives, Agricultural 

extension services, Degree of containment, Kafr El-

Sheikh governorate. 

 

 

 

 

 

 


